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1. Antello Z

Podiumplaatsen worden bezet
door vijfsterren resultaten
De Z- Ranking werd in het leven geroepen om de fokkers
te motiveren en te ondersteunen in hun gedreven passie en
streven naar het beste sportpaard, want dat is de leidraad
van Studbook Zangersheide. Investeren gaat altijd vooraf
aan renderen en om die investering draagbaar te houden,
kunnen Z-fokkers rekenen op de steun van Zangersheide,
met een jaarlijkse return van 90.000 euro. Enkel in de
Z-Ranking wordt er 30.000 euro aan premies uitgekeerd
en een BMW voor de winnaar van de fokker van het beste
Z-paard in de sport. Het is uniek en kent zijn gelijke niet
in de geschiedenis van de stamboeken. De Z-Ranking is
tevens een parameter geworden van de Z-paarden en daarbij valt op dat de top van de ranking wordt ingevuld door
Z-paarden die het verschil maken op vijfsterren niveau. Uit
de top vier van de Z-Ranking sprongen twee paarden mee
op het recente EK. En steeds vaker maken Z-paarden het
verschil op het allerhoogste niveau. Z-Ranking winnaar
Antello Z (Animo II Z) was de grote ster van Calgary,
hij won er de landenprijs dankzij twee foutloze manches. Challenge vd Begijnakker Z (Chellano Z) sprong
naar de tweede plaats in de landenprijs van Aken, Aristo
Wijngaardhoeve Z (Andiamo Z) staat bij Ben Maher, vice

Platform places
earned with
ﬁve star results
The Z- Ranking was created to motivate and support the
breeders in their fervent passion and aim to produce the best
sport horses, for this is the theme of Studbook Zangersheide.
Investment must always come before proﬁt and in order to keep
such investment tolerable, Z-breeders can count on the support
of Zangersheide, with an annual return of 90,000 euro. Only the
Z-Ranking pays out 30,000 euro in premiums and a BMW for the
breeder of the winning best Z-horse in the sport. It is unique and
unparalleled in the history of studbooks. The Z-Ranking has also
become a parameter of the Z-horses and remarkably the top of
the ranking is ﬁlled by Z-horses that make the difference at ﬁve
star level. Two of the top four horses in the Z-Ranking jumped at
the recent EC. And more often Z-horses also make the difference
at the very highest level. Z-Ranking winner Antello Z (Animo II
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Europees kampioen en nummer één van de wereld. Regina
Z (Rex Z) blijft het meest competitieve paard van Harrie
Smolders. Z in de sport meet zich met de top. Het geeft
aan dat Z-fokkers geslaagd zijn in hun opzet, topsportpaarden fokken was hun doel en dat hebben ze bereikt.
Z-paarden speelden dit jaar een hoofdrol, van Aken tot
Calgary. Wat eveneens opvalt is dat acht van de top tien
paarden afstammen van een Z-hengst; tweemaal Chellano
Z, tweemaal Calvaro Z en eenmaal Carthago Z, Andiamo
Z, Animo II Z en Rex Z. Het bevestig de juiste selectie van
de Z-hengsten. Kortom, de Z-Ranking 2012/2013 is eentje
om in te kaderen, het geeft de juiste verhouding weer van
de Z-kwaliteit in de sport en bewijst onomstotelijk dat
Zangersheide er werkelijk toe doet.

2012

Z) was the big star of Calgary, he won the Nations Cup there
with two clear rounds. Challenge vd Begijnakker Z (Chellano
Z) jumped into second place in the Aachen Nations Cup, Aristo
Wijngaardhoeve Z (Andiamo Z) is with Ben Maher, vice European
champion and number one of the world. Regina Z (Rex Z) is still
the most competitive horse of Harrie Smolders. Z in the sport
not rarely ranks at the top. This proves that Z-breeders have
reached their target, they made an effort to breed horses for
the top sport and now they have succeeded. Z-horses played a
capital role this year, from Aachen to Calgary. Also remarkable is
that eight of the top ten horses descend from a Z-stallion; twice
Chellano Z, twice Calvaro Z and Carthago Z, Andiamo Z, Animo II
Z and Rex Z once. This shows that the selection of Z-stallions has
been correct. In short, the Z-Ranking 2012/2013 is one to hang on
the wall, it reﬂects the right proportion of Z-quality in the sport
and is irrefutable evidence of the fact that Zangersheide really
matters.
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Antello Z
Realiteit overtreft soms je stoutste fantasie. Het verhaal
van Antello Z (Animo II Z) leest als een dramatische love
story met finaal een happy end. Antello Z werd geboren in
Zangersheide en als driejarige verkocht op de Zangersheide
Quality Auction. Antello Z vertrok naar Nederland, vandaar verhuisde hij naar Duitsland waar hij in handen kwam
van de Ier Cameron Hanley. Ze leken gemaakt voor elkaar,
tot het noodlot toesloeg bij Cameron, die bijna twee jaar
langs de kant stond met een knieblessure. Antello kwam in
handen van Michael Whitaker en viel meteen op met een
vierde plaats in de finale van de Global Champions Tour.
Toen Cameron helemaal hersteld was mocht hij van zijn

nieuwe sponsors een toppaard zoeken. Hanley hoefde niet
te zoeken, hij had Antello Z al gevonden. De verloren zoon
was terug. We schrijven begin maart en Antello Z pikte
met Cameron de draad terug op in Arezzo, waar ze meteen
vierde werden in de GP. Van Italië ging het naar Calgary;
double clear in de Nations Cup. Tussendoor wonnen ze
nog de Riders Tour in Wiesbaden. Antello Z heeft zijn eerste liefde teruggevonden en dat straalt hij af in de piste. Hij
verzamelde dit jaar podiumplaatsen en klom zo naar de top
van de Z Ranking. Na tien jaar en vele omzwervingen heeft
Antello Z zijn plaats gevonden; aan de top van de wereld
en van de Z-Ranking. De fokker wordt bedankt met een
BMW en die gaat dit jaar naar Zangersheide.

Regina Z
Jan Wilms rijdt al een jaar met een BMW, hij won hem
vorig jaar als fokker van Regina Z (Rex Z). Antello Z heeft
Regina Z ingehaald, al krijgt Jan Wilms als tweede in de
ranking nog 6.000 euro. Regina Z is het meest competitieve paard van Stal Euro Horse van Axel Verlooy en dat
zal Harrie Smolders volmondig beamen. Regina Z wordt
altijd zeer gericht ingezet en mist zelden haar doel. Het
resulteerde dit seizoen in overwinningen in Valkenswaard

en Estoril en drie podiumplaatsen in Gijon en Kapellen.
Daar was ze in de tweede ronde van de GP op weg naar de
eindwinst, tot twee hindernissen voor de finish haar teugel
brak. Regina Z liet het niet aan haar hart komen. Ze kent
het spelletje en heeft de ingesteldheid om alles tot een goed
eind te brengen. Quasi stuurloos en louter op intuïtie overwon ze moeiteloos de twee laatste hindernissen. Regina Z
toonde er haar groot hart en instelling. Als kleindochter
van Ratina Z is de appel niet ver van de boom gevallen.

1. Antello Z

Antello Z

Reality can sometimes surpass your wildest dreams. The story
of Antello Z (Animo II Z) reads like a dramatic love story with
a happy ending. Antello Z was born in Zangersheide and was
sold as a 3-yr old at the Zangersheide Quality Auction. Antello
Z left for the Netherlands, from there moved to Germany where
he fell into the hands of the Irish Cameron Hanley. They seemed
to be made for each other until fate struck for Cameron, whose
knee injury put him out of action for almost two years. Antello
went to Michael Whitaker and immediately scored with a fourth
in the ﬁnals of the Global Champions Tour. When Cameron
was fully recovered, his new sponsors invited him to look for a
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2. Regina Z

top horse. Hanley did not have to go far, he had already found
Antello Z, after all. The prodigal son returned. In the beginning
of March Antello Z and Cameron picked up the thread in Arezzo,
where they ﬁnished fourth in the GP straight away. From Italy
they went to Calgary; a double clear in the Nations Cup. In
between they had won the Riders Tour in Wiesbaden. Antello Z
had found back his ﬁrst love and that is what shows in the ring.
He collected platform places this year and so climbed to the top
of the Z-Ranking. After ten years and many travels, Antello Z had
found his place; at the top of the world and of the Z-Ranking. The
breeder is always rewarded with a BMW and this year it goes to
Zangersheide.

Regina Z

Jan Wilms has been driving a BMW for one year already, because
he won the car last year as breeder of Regina Z (Rex Z). Antello
Z has now passed Regina Z but Jan Wilms, being second in the
ranking, still gets 6,000 euro. Regina Z is the most competitive
horse of Euro Horse Stables from Axel Verlooy and Harrie
Smolders will absolutely conﬁrm that. The starts of Regina Z
are always carefully selected and she almost always delivers.
This season this resulted in victories in Valkenswaard and Estoril

and three platform places in Gijon and Kapellen. At latter show
she was in the second round of the GP on her way to victory
until two fences before the ﬁnish her rein broke. Regina Z was
not rufﬂed. She knows the game and is eager to ﬁnish well what
she has begun. Almost rudderless and purely by intuition she
hopped over the last two fences. Regina Z showed her big heart
and great attitude. As a grand-daughter of Ratina Z, the apple
did not fall far from the tree.
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Aristo vd Wijngaardhoeve Z
Aristo vd Wijngaardhoeve Z (Andiamo Z) maakt dit jaar
Yves Clercx 5.000 euro rijker. Aristo Z verkeert in goed
gezelschap, bij Ben Maher, de kersverse nummer één van
de wereld en vice Europees kampioen. Aan die nummer één

plaats van Ben Maher heeft Aristo Z een aardige bijdrage
geleverd met overwinningen op de vijfsterren concours
van La Baule, Hickstead en Bazel en er was ook een derde
plaats in Aken.

Challenge vd Begijnakker Z
Challenge vd Begijnakker Z (Chellano Z) van fokker
eigenaar Bart Keisse is dit seizoen pas echt op kruissnelheid gekomen en dat vertaalde zich in een vierde plaats in
de eindstand wat fokker Bart Keisse 4.000 euro oplevert.
Challenge Z is het nieuwe toppaard van Ludo Philippaerts

en dit seizoen lijken ze elkaar gevonden te hebben. Het
resulteerde in een overwinning in Falsterbö, een tweede
plaats in de landenprijs van Aken en een derde plaats in de
nations cup van Sankt Gallen. Dankzij Challenge Z staat
Philippaerts senior opnieuw als hoogst genoteerde Belg op
de wereldranglijst. Challenge Z bezorgde hem een EK ticket en een foutloze ronde in de EK landencompetitie.

4. Challenge vd Begijnakker Z
3. Aristo vd Wijngaardhoeve Z

Challenge vd Begijnakker Z
Aristo vd Wijngaardhoeve Z

Aristo vd Wijngaardhoeve Z (Andiamo Z) will earn Yves Clercx
5,000 euro this year. Aristo Z is in good company, at Ben Maher,
the brand-new number one of the world and European reserve
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champion. Aristo Z made a considerable contribution to Ben
Maher’s ﬁrst place with victories at the ﬁve star show in La Baule,
Hickstead and Bazel and a third in Aachen.

Challenge vd Begijnakker Z (Chellano Z) from breeder/owner
Bart Keisse has only reached cruising speed this season and
this resulted in a fourth place in the ﬁnal ranking, which earns
breeder Bart Keisse 4,000 euro. Challenge Z is the new top horse

of Ludo Philippaerts and this season they seemed to have found
each other. They won in Falsterbö, came second in the Aachen
Nations Cup and third in the Nations Cup of Sankt Gallen. Thanks
to Challenge Z Philippaerts senior is again the best winning
Belgian on the world ranking. Challenge Z won him an EC ticket
and went clear in the EC Nations Cup.
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Casallo Z
Casallo Z (Casall x Carthago Z) werd de hoogste nieuwkomer in de top tien en sluit het seizoen 2012/2013 af op de
zesde plaats en komt van 24. Maurice Hermans kan terecht
fier zijn op zijn fokproduct. Casallo Z is negen geworden,
een leeftijd waarop springpaarden doorgaans doorbreken

en dat werd dit seizoen duidelijk bij de zoon van Casall.
De Italiaan Piergiorgio Bucci won met Casallo Z de GP
van Poznan, werd tweede in de Divisie I nations cup van
Falsterbö en stond tweemaal op het podium van de GP ’s
in San Giovanni. Cassallo Z verdient daarmee 3.000 euro
voor zijn fokker.

Cartier Z
Cartier Z (Chellano Z) van fokker Wim Van Der Steen
bezorgde dit jaar zijn ruiter Philip Miller de mooiste overwinning, want welke Brit wil niet in Hickstead winnen?
Het overkwam Miller in de beruchte Derby van Hickstead.
Caritiar Z (zijn sportnaam) was het enige paard dat de

meest prestigieuze derby foutloos doorkwam en dat leverde
een kleine 40.000 euro op. Dit seizoen wonnen ze ook twee
rubrieken in Vejer de la Frontera en ene tweede plaats
in Hamburg. Fokker Wim Van der Steen ontvangt van
Studbook Zangersheide 1.000 euro voor zijn succesvolle
fokprodukt.

5. Casallo Z
6. Cartier Z

Casallo Z

Casallo Z (Casall x Carthago Z) is the highest newcomer in
the top ten and concludes the 2012/2013 season in sixth place,
coming from 24. Maurice Hermans can be really proud of his
breeding product. Casallo Z is now a 9-yr-old, the age at which
showjumping horses often make their breakthrough and this
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was clearly so for this son of Casall. The Italian Piergiorgio
Bucci and Casallo Z won the GP of Poznan, ﬁnished second in
the Division I Nations Cup of Falsterbö and twice reached the
platform in the GPs in San Giovanni. Casallo Z has consequently
made his breeder richer by 3,000 euro.

Cartier Z

Cartier Z (Chellano Z) from breeder Wim Van Der Steen gave his
rider Philip Miller his ﬁnest victory this year, for which British
rider does not want to win in Hickstead? It happened to Miller
in the notorious Hickstead Derby. Caritiar Z (his sportname) was

the only horse to stay clear in this most prestigious derby and
that paid out almost 40,000�. This season they also won two
classes in Vejer de la Frontera and came second in Hamburg.
Breeder Wim Van der Steen will receive 1,000 euro from Studbook
Zangersheide for his successful breeding product.
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Coltaire Z
Coltaire Z (Carthago Z) is nu al in het geheugen gegrift van
elke Portugese paardensportliefhebber. Coltaire Z wordt in
één adem genoemd met Marina Soares da Costa, de beste
Portugese amazone en die status dankt zij aan Coltaire

Z. Ze werden in eigen land tweede en tweemaal derde in
de GP’s van Vimeiro en namen dit seizoen voor de derde
opeenvolgende keer deel aan het EK. Coltaire Z is een fokproduct van Bruers, welke 1.000 euro krijgt bijgeschreven
op zijn bankrekening.

als Night Train, een toepasselijke naam die ooit gegeven werd gegeven door de toenmalige eigenaar Hunter
Harrison, baas van de Canadese spoorwegmaatschappij
CN. Calimero begon zijn carrière met Rodrigo Pessoa en
werd voor enkele jaren aangekocht door Denis Lynch. Hij
won er dit seizoen mee in Hongkong en werd tweede in de
Global Tour van Monaco. De heer Lauwers van Haras des
Hayettes ontvangt als fokker van Calimero Z 750 euro.

Callas Sitte Z

8. Calimero des Hayettes Z

Calimero des Hayettes Z
Calimero des Hayettes Z (Calvaro Z) van de befaamde
stoeterij Haras des Hayettes is in de sport beter gekend

Callas Sitte Z is net als Calimero een afstamming van
Calvaro Z en komt uit de bekende fokkerij van Daniel
Boudrenghein. Callas Sitte Z springt door het leven met de
Zwitserse Christina Liebherr. Boudrenghein uit Wallonië
beleefde op 7 juli dit jaar een hoogdag. In Wallonië werd
voor het eerst een viersterren CSI georganiseerd op de renbaan van Mons Ghlin en net daar wint Callas Sitte Z op
zijn grond de GP. Slechts twee paarden sprongen de twee
omlopen foutloos, Callas Sitte Z deed er minder lang over
en won voor wereldkampioen Philippe Le Jeune. Liebherr
en Callas Sitte Z wonnen dit jaar ook de landenprijs van
Linz. Fokker Daniel Boudrenghien wint 750 euro.

Calimero des Hayettes Z

Calimero des Hayettes Z (Calvaro Z) from the famous studfarm
Haras des Hayettes is better known in the sport as Night Train,
a suitable name that was given him at the time by his former
owner Hunter Harrison, boss of the Canadian rail company CN.
Calimero Z started his career under Rodrigo Pessoa and was
then owned by Denis Lynch for several years. He won this season
in Hong Kong and came second in the Global Tour of Monaco.
Mister Lauwers from Haras des Hayettes will receive 750 euro as
breeder of Calimero Z.

Callas Sitte Z
7. Coltaire Z

Coltaire Z

Coltaire Z (Carthago Z) has already become a legend for every
Portuguese horse sport fan. Coltaire Z is mentioned in one
breath with Marina Soares da Costa, best Portuguese lady
rider and she owes her status to Coltaire Z. They came second
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in their own country and twice third in the GPs of Vimeiro and
jumped the EC for the third time running this year. Coltaire Z is
a breeding product of Bruers, who will receive 1,000 euro in his
bank account.

Callas Sitte Z is, like Calimero, a product of Calvaro Z and comes
from the celebrated studfarm of Daniel Boudrenghein. Callas
Sitte Z jumps through life with the Swiss Christina Liebherr.
Boudrenghein from Walloon had a hey day on 7 July this year.
for the ﬁrst time a four star CSI was organised in Walloon at the
Mons Ghlin racetrack and there Callas Sitte Z won a home game
GP. Only two horses stayed clear in both rounds, Callas Sitte Z
needed less time and won, before world champion Philippe Le
Jeune. Liebherr and Callas Sitte Z also won this year’s Nations
Cup of Linz. Breeder Daniel Boudrenghien wins 750 euro.

9. Callas Sitte Z
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Papillon Z
Papillon Z Papillon Z (Perhaps) van Helga Guisson sluit de
top tien ranking af en verdient daarmee 500 euro. De elfjarige Papillon Z vormde jaren een team met Rik Hemeryck.
Ze werden dit seizoen nog tweede in de landenprijs van

Sopot en vierde in de GP. Ze sprongen ook naar tweede
plaats in de GP kwalificatie van Antwerpen en Lummen.
Aan de samenwerking kwam recent een einde. Papillon Z
verhuisde naar Gregory Wathelet, die er derde mee werd in
hun eerste landenprijs in Gijon.

10. Papillon Z

Papillon Z

Papillon Z (Perhaps) from Helga Guisson completed the top
ten ranking and so earns 500 euro. The 11-yr-old Papillon Z had
formed a team with Rik Hemeryck for many years. They still came
second in the Nations Cup of Sopot and fourth in the GP. They
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also jumped into second place in the GP qualiﬁers of Antwerp
and Lummen. Recently their co-operation came to an abrupt
end, when Papillon Z moved to Gregory Wathelet, who ﬁnished
in third place in their ﬁrst Nations Cup, in Gijon.

